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Visitation
Misbrug
Efter sundhedsministerens udmelding om, at ’Regionen må ikke afvise at udrede eller
behandle personer med en behandlingskrævende lidelse med den begrundelse, at
de har et misbrug.’ har CVI ændret praksis med flg. konsekvens:

1. at det er Regionen (dvs. CVI), som vurderer, om en psykisk lidelse er
behandlingskrævende (dvs. kræver behandling i hospitalsregi)

2. at såfremt Regionen vurderer, at pt.s psykiske lidelse er behandlingskrævende
(dvs. kræver behandling i hospitalsregi, ambulant eller under indlæggelse), kan
pt. ikke tilbagevises mhp., først at skulle behandles for sit misbrug i
misbrugsregi, evt. herefter være misbrugsfri i en periode, hvorefter pt. kan
genhenvises til behandling af den psykiske lidelse

3. at Regionen jf. 1. og 2. skal påbegynde behandling af den psykiske lidelse
sideløbende med, at pt. behandles for sit misbrug i misbrugsregi

4. at såfremt pt. er visiteret til behandling i pakkeforløb, og det ved
behandlingsstart konstateres, at der foreligger et komorbidt misbrug, som er
uforeneligt med behandling i pakkeforløb, skal pt. henvises til en anden
behandlingsinstans i Regionen (fx DPC), som kan varetage behandlingen af den
psykiske lidelse sideløbende med, at pt. behandles for sit misbrug i misbrugsregi

5. at Regionen er ikke forpligtet til at behandle selve misbruget, med mindre pt. er
indlagt.

Pt. med en behandlinskrævende psykiatrisk lidelse og et misbrug, som ikke kan
behandles i pakke, visiteres til lokalt DPC mhp. initial behandling sideløbende med
relevant misbrugsbehandling i kommunalt regi i ventetiden på, at pt. (evt.) vil
kunne visiteres til fx pakkeforløb. Det forudsættes, at pt. er indforstået med denne
dobbelte behandlingsindsats. Pt. kan således ikke takke nej til misbrugsbehandlingen i
forventning om fortsat behandling i hospitalspsykiatrien. Det forudsættes også, at der
er en dialog mellem de involverede behandlingsinstanser.

Hvidovre/Glostrup
PC Hvidovre og PC Glostrup er nu fusioneret. Det nye center hedder PC Glostrup.
Bemærk venligst, der findes ikke længere pakkebehandling på Glostrup adressen
(udover ADHD/autisme). Alle pakker (også Glostrups gamle) tilbydes kun på Hvidovre.
Patienter skal orienteres om, at de visiteres til Psykiatrisk Center Glostrup.
Hvis der er tale om pakkebehandling, skal patienterne orienteres om, at behandlingen
finder sted på Brøndbyøstervej i Hvidovre – undtagen ADHD/autisme, som stadig
foregår på Glostrupmatriklen

Hvis der er tale om andre HF, skal patienterne orienteres om, at de visiteres til
Psykiatrisk Center Glostrup, og at de derfra vil blive indkaldt til det behandlingssted,
der er tættest på patientens bopælsadresse.
For alle specialfunktioner gælder, at de finder sted på Glostrupmatriklen – undtaget
kompliceret skizofreni, RF, som kan finde sted enten på Glostrupmatriklen eller
Hvidovrematriklen. HSF findes kun på Glostrupmatriklen.

Hovedfunktion
Alle behandlingspakker til Hvidovre/Glostrup

P19/803H

ADHD + Autisme-udredning (Glostrup)

P1/hen

DPC (både Glostrup og Hvidovre optageområder)

P1/hen

OPUS/OP-team (både Glostrup og Hvidovre optageområder)

P1/hen

Geronto/ældrepsyk. (både Glostrup og Hvidovre
optageområder)

P1/hen

Regionsfunktioner+ Højt specialiseret funktioner
Komplicerede psykiske problemstillinger hos ældre
(RFV1)

P1/hen

Kompliceret skizofreni (RFV2) + (HSFV10)

Hvidovre:
H1/konh1 eller
Glostrup: P1/hen

Gravide med skizofreni (RFV2)

P1/hen

Retspsykiatri (RFV10)

P1/henR

Oligofrene med psykisk lidelse (RFV11) + (HSFV6)

P1/hen

Rehabilitering af hjerneskadede (HSFV7)

P1/hen

Tilbagevisning til henviser via korrespondancemodul.
Ved tilbagevisning sendes teksten via korrespondancemodul til henviser og brev til patienten i
DIPO.
Er henvisningen en papirhenvisning og forefindes der ikke et ydernummer/kontaktansvar på
patienten sendes fortsat fysisk brev.
Teksten til henviser kopieres fra korrespondancemodulet og indsættes i fritekstfeltet på
henvisningen, som derefter lukkes.
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